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Wiosna w naszym przedszkolu 
W naszym przedszkolu 22 marca bieżącego roku obchodzili-
śmy Pierwszy Dzień Wiosny. Aby przyciągnąć ciepłą, wiosenną 
pogodę i podkreślić charakter tego dnia – nasze Przedszkolaki 

ubrane były kolorowo. Dzieci ze starszych grup zorganizowały 
fantastyczny kącik przyrodniczy, w którym posadziły cebulę, 
fasolę oraz zasiały rzeżuchę. Dziś z roślin wyrosły już pierwsze 
witaminy, które wzbogacają nasze śniadania. Młodsze przed-
szkolaki odtańczyły wesoły taniec, by jak najszybciej wygonić 
Panią Zimę. Ponadto, wszystkie dzieci wykonały w tym dniu 
barwne prace plastyczne – wiosenne żabki. Jesteśmy pewni, że 
Pani Wiosna usłyszała nawoływania naszych wspaniałych 
Przedszkolaków i na dobre przegoni Panią Zimę. 

Nasi podopieczni mieli również okazję, by upiększyć na Świę-
ta Wielkiej Nocy naszą miejscowość – a dokładniej park. Nasze 
przedszkolaki mogły wykazać się plastycznie, malując farbami 
wielkie kolorowe pisanki, które można było oglądać w branic-
kim parku. Dzięki staranności wykonanej pracy Wielkanocny 
Zajączek obdarował dzieci kolorowymi i słodkimi upominkami. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach 
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„Galimatias w przedszkolu” 
W tym roku przygotowania do świąt w naszym przedszkolu 

odbyły się w niecodzienny sposób. Dzieci miały możliwość 
pomalowania ogromnej pisanki, to zadanie przysporzyło im 
wiele radości i zabawy. Wcielając się w rolę malarzy, pracowały  
z zaciętością wielkimi pędzlami i wałkami, tworząc nietypowej 
wielkości ,,niespodziankę”. Teraz nasza pisanka-niespodzianka 
zdobi park w Branicach. 

Oprócz intensywnych przygotowań do świąt w naszym przed-
szkolu wiele się działo..... chcąc umilić czas przedszkolakom, 
panie nauczycielki postanowiły wcielić się w role aktorów  
i krótkimi inscenizacjami rozweselić przedszkolaków.  

Dzieci miały możliwość zapoznać się z tradycją przygotowa-
nia wielkanocnego koszyczka. W tym roku święconkę do ko-
szyczka pomogły szykować zwierzątka symbolizujące zbliżają-
ce się święta, u nas były to zajączki i kurczaczek. W zabawny 
sposób wytłumaczyły dzieciom, co powinno znaleźć się w ko-
szyczku i dlaczego. 

Nasze kreatywne panie, przygotowały również dla dzieci in-
scenizację bajki “Trzy świnki”, która spotkała się wielkim zain-
teresowaniem, za co serdecznie dziękujemy. 

Starając się sprostać wymogom nauki zdalnej, panie nagrywa-
ją zajęcia z przedszkola i wysyłają je swoim wychowankom,  
a także łączą się z wychowankami online. 

Nauczycielki Publicznego Przedszkola 

we Włodzieninie 
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Gmina Lewin Brzeski  

w partnerstwie ze Specjalistycznym Szpitalem  

im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  

realizuje  

projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice”  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Tytuł Projektu 

Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice 

Nr Umowy RPOP.05.01.00-16-0006/18-00 

Wartość Projektu: Ogółem: 5 774 660,48 zł 

w tym środki z : 

Unii Europejskiej – 4 856 557,17 zł  

budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 918 103,31 zł 

Cele Projektu 

Za cel główny projektu przyjęto wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Gminie Lewin Brzeski i Gminie Bra-
nice. Sformułowany cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele pośrednie do których należy zaliczyć: ochronę in situ gatunków 
występujących na obszarach objętych projektem, ochronę pomników przyrody, niwelację antropresji poprzez wydzielenie ciągów 
komunikacyjnych, poprawę świadomości ekologicznej i edukację społeczną w zakresie ochrony bioróżnorodności, wzmocnienie 
stopnia ochrony obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” leżącego w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, stworze-
nie warunków przyrodniczych do rozwoju bioróżnorodności, czy utworzenie elementów o znaczeniu edukacyjnym, m.in. Cen-
trum Edukacji Ekologicznej przy szpitalu w Branicach. Osiągnięcie wskazanych celów przełoży się na rezultaty, które dla przed-
miotowego projektu stanowić będzie powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu oraz obszary, na któ-
rych przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu o jednakowej wartości 72 641,97 ha. 

Dodatkowym mierzalnym efektem projektu, będzie także zatrudnienie nowego pracownika w strukturach szpitala w Branicach, 
który będzie miał za zadanie dbać o efekty rzeczowe projektu w parku przy szpitalu w Branicach (na terenach zielonych przy 
szpitalu w Branicach). Wśród niemierzalnych korzyści projektu należy wskazać wystąpienie takich zjawisk jak: poprawa stopnia 
skuteczności mechanizmów ochrony bioróżnorodności na obszarach Gminy Lewin Brzeski i Gminy Branice, poprawa jakości 
środowiska, warunków przyrodniczych i powietrza, stworzenie warunków do obcowania z przyrodą przy jednoczesnej eliminacji 
zagrożenia antropopresji, zahamowanie degradacji obszarów cennych przyrodniczo, poprawa świadomości społecznej w zakresie 
występowania i ochrony elementów przyrody, wpływ na ochronę gatunków, siedlisk i obszarów szczególnie cennych oraz zagro-
żonych. Pozytywne skutki projektu i wynikające z jego realizacji korzyści będą odczuwalne przez mieszkańców Gminy Lewin 
Brzeski, Gminy Branice i całego woj. opolskiego, ze względu na wsparcie obszarów o charakterze ponadlokalnym. 

Poprawie ulegnie jakość ich życia pod względem dostępu do lepiej zachowanej bioróżnorodności i wiedzy w zakresie jej ochro-
ny. Z kolei Partnerzy projektu w głównej mierze zyskają możliwość lepszego korzystania z potencjałów przyrodniczych swoich 
terenów. 

Realizacja Projektu 
W ramach realizacji projektu powstaną: 
1. 2 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

– park w Skorogoszczy i park przy Szpitalu w Brani-

cach, 
2. 4 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte projektem – park  

w Skorogoszczy, obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie”, 
Stobrawski Park Krajobrazowy, park przy Szpitalu  

w Branicach, 
3. 3 wsparte formy ochrony przyrody - obszar Natura 2000 

„Grądy Odrzańskie”, Stobrawski Park Krajobrazowy oraz 
pomniki przyrody zinwentaryzowane w Parku w Skoro-
goszczy, 

4. 1 ośrodek prowadzący działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej objęty wsparciem - Specjalistyczny Szpital 

w Branicach, który dokona adaptacji i wyposażenia 

budynku w celu utworzenia centrum edukacji ekolo-
gicznej. 

 W ramach projektu, zostanie zatrudniony pracownik na jeden etat w strukturach Szpitala w Branicach, którego zadaniem będzie 
dbanie o stan nowych nasadzeń i elementów związanych z ochroną i promocją bioróżnorodności. 

Władysław Lenartowicz 
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60 rocznica wysiedlenia branickich Sióstr NMP 
Mija okrągłe 60 lat od chwili, kiedy Branice były miejscem 

zdarzeń o których dowiedział się cały świat poprzez komunikat 
nadany w radiu Wolna Europa. 12 maja 1961 roku władze ko-
munistyczne wysiedliły z klasztoru sióstr NMP (obecnie pawi-
lon J szpitala w Branicach) 137 sióstr zakonnych do Domu Re-
kolekcyjnego, który zajmują do dnia dzisiejszego.  

Stopniowe eliminowanie udziału sióstr zakonnych z życiu 
szpitala rozpoczęło się jednak dużo wcześniej. Klasztor wybu-
dowany przez bp Nathana dla Zgromadzenia Sióstr NMP mie-
ścił się w budynku bezpośrednio przylegającym do Bazyliki. 

Po upaństwowieniu szpitala w 1949 roku, na rzecz parafii Św. 
Rodziny wyłączono: Bazylikę, klasztor, Dom Rekolekcyjny  
i willę w Lądku Zdroju. Ten stan trwał do 1954 roku. Dyrekcja 
szpitala dążyła jednak do przejęcia wszystkich pomieszczeń 
klasztornych z przeznaczeniem ich na działalność leczniczą. Na 
wskutek presji władz administracyjnych, siostry zakonne odstą-
piły szpitalowi część pomieszczeń na mieszkania dla pracowni-
ków służby zdrowia. Spisano umowę na okres 10 lat. Ze strony 
Ministerstwa Zdrowia umowę podpisał dr Tadeusz Gnat. Zgro-
madzenie Sióstr otrzymało czynsz dzierżawny według urzędo-
wej taryfy. Kolejne odstępstwa pomieszczeń klasztornych na 
rzecz szpitala nastąpiły 1 maja 1954 roku. Zakon odstąpił całą 
wschodnią część klasztoru z przeznaczeniem na oddział dla cho-
rych kobiet. Umowę dzierżawną sporządzono 15 września 1954 
roku. Warunkiem umowy było zatrudnienie na tym oddziale 
zakonnic w charakterze pielęgniarek i salowych. Szpital płacił 
za te pomieszczenia czynsz dzierżawny w wysokości 2203,60 zł 
miesięcznie. Ciekawym jest paragraf 3 umowy, który nakładał 
na szpital obowiązek wybudowania na każdym piętrze muru  
z cegły, który miał być otynkowany i który miał oddzielać 
odziały szpitalne od pomieszczeń klasztoru. W 1954 roku rozpo-
częły się w Polsce represje władz państwowych wobec zgroma-
dzeń zakonnych. Zakonnice z okolicznych placówek wiejskich 
podległych Zgromadzeniu branickiemu zostały internowane  
w Otorowie na okres 2 lat. Nie internowano sióstr z Branic  
z uwagi na ich pracę zawodową w szpitalu. Dyrekcja szpitala 
nie respektując umowy z zakonem z 1 maja 1954 roku, urządziła 
na IV piętrze klasztoru internat dla młodych kobiet. Kronika 
Sióstr opisuje niemoralne sceny i pijaństwa które tam się odby-
wały. Pismo w tej sprawie do dyrekcji szpitala wystosował ks. 
Bronisław Gałoński 4 lutego 1958 roku. Opisuje w nim nieoby-
czajne zachowanie mieszkanek internatu, w tym przyjmowanie 
mężczyzn. Jako przykład panującej tam niezdrowej atmosfery, 
podaje samobójstwo jednej z mieszkanek. W konkluzji żądał 
zwrócenia siostrom pomieszczeń IV piętra. 

Represje administracyjne w stosunku do Zgromadzenia Sióstr 
w Branicach z biegiem czasu przybierały na sile. W dniu  
5 sierpnia 1959 roku Komisja Gminnej Rady Narodowej w Bra-
nicach jednostronnym aktem przejęła klasztor i Dom Rekolek-
cyjny. Zażądano od sióstr zapłaty za czynsz od 1 stycznia do  
31 sierpnia 1959 roku w kwocie 585 808 zł.  

Ksiądz Gałoński złożył oficjalny protest. Zakonnice zasądzo-
nego czynszu nie zapłaciły. Całkowita kasacja klasztoru na tere-
nie szpitala nastąpiła 12 maja 1961 roku. Poprzedziły ją nastę-
pujące działania władz. 2 stycznia 1961 roku władze gminne 
przekazały szpitalowi w Branicach w użytkowanie klasztor  
i Dom Rekolekcyjny. Trzy dni później dyrekcja szpitala zażąda-
ła od Zgromadzenia imiennego wykazu sióstr wraz z numerami 

Dzisiejsza siedziba sióstr NMP 

Były klasztor sióstr NMP - widok od dziedzińca wewnętrznego (stan obecny) 

Siostry zakonne z księdzem Gałońskim 

Były klasztor sióstr NMP - widok na elewację zewnętrzną (stan obecny) 
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pokojów które zajmują. Obliczono czynsz dzierżawny w wyso-
kości 51400 zł miesięcznie. Początkowo władze wyznaczyły  
w dniu 21 lutego tygodniowy termin opuszczenia przez zakonni-
ce klasztoru. Po tym terminie miała nastąpić przymusowa eks-
misja w dniu 1 marca 1961 roku. Siostry odwoływały się bez-
skutecznie od tej decyzji do wszelkich możliwych instancji. 

Bezpośrednia akcja wysiedlania rozpoczęła się 12 maja 1961 
roku o godz. 8.20. W tym dniu dyrekcja szpitala zabroniła za-
konnicom przystąpienia do pracy. W akcji brali udział milicjanci 
z pałkami i psami i około 200 innych osób, w tym więźniowie 
między innymi z PGR Dzbańce, gdzie byli zakwaterowani  
i pracowali w gospodarstwie rolnym. Przywieziono ich 2 auto-
busami w asyście uzbrojonych funkcjonariuszy milicji. Dyrekcja 
szpitala zapewniła organom przeprowadzającym eksmisję sióstr 
środki transportu wraz z pracownikami. Obstawiono posterunka-
mi wszystkie drogi dojazdowe do Branic, tak aby nikt nie mógł 
dojechać do miejscowości. Na oddziałach szpitalnych okna zo-
stały zasłonięte prześcieradłami, tak aby chorzy nie mogli obser-
wować wysiedlenia sióstr. Siostry świadome zagrożenia i nie-
pewne swojego losu zgromadziły się na 2 piętrze klasztoru, 
wcześniej pozamykawszy wszystkie drzwi. Gdy zauważyły jed-
nostki interwencyjne włączyły dzwon elektryczny na wieży Ba-
zyliki. Dowodzący akcją wysiedlenia odcięli dopływ prądu, tym 
samym dzwon został unieruchomiony. Po 30 minutach od roz-
poczęcia wysiedlenia przełożeni zakonu napisali telegram do 
biskupa Jopa w Opolu z prośbą o interwencję. Naczelnik poczty 
i komendant milicji nie dopuścili do tego, aby telegram dotarł do 
adresata. Do pomieszczeń klasztoru włamano się przez kuchnię 
szpitalną wyłamując łomem wejście do jadalni sióstr (obecnie 
sala gimnastyczna). Według relacji siostry Doroty drzwi od stro-
ny jadalni zastawione były szafą. Więźniowie wyważyli drzwi  
i przewrócili wspomnianą szafę. Następnie systematycznie wy-
ważali wszystkie drzwi do pomieszczeń klasztornych. Około 
godz. 16 wkroczono do pomieszczeń gdzie były zgromadzone 
zakonnice. Każda z sióstr miała w ręku duży krzyż zdjęty ze 
ściany. Siostry Nowicjatki były zgromadzone w domowej kapli-
cy wraz z matka Agatą Witaszek – 84 letnią staruszką (była ona 
jedną z pierwszych zakonnic, które przybyły do Branic). Nowi-
cjatki miały przygotowaną, tak jak do procesji, dużą figurę Mat-
ki Bożej Niepokalanej. Wcześniej, jak wspomina siostra Alodia, 
która wówczas z siostrą Joachimą były Nowicjatkami, kazano 
im przebrać się w cywilne ubrania i opuścić szpital.  

Jednak przy bramach wejściowych stali policjanci z psami  
i próba wydostania się z terenu szpitala nie powiodła się. Po 
wyprowadzeniu sióstr z budynku uformowały one procesję. Na 
czele cztery Nowicjatki niosły figurę Matki Bożej Niepokalanej. 
Za nimi, trzymając krzyż w dłoniach, podtrzymywana z dwóch 
stron przez dwie siostry maszerowała najstarsza zakonnica mat-
ka Agata Witaszek. Jedną z zakonnic, siostrę Konradynę, która 
była sparaliżowana, transportowano karetką pogotowia. Siostry 
trzymały w rękach krzyże i obrazy. Procesja bardzo powoli 

opuszczała teren szpitala. Siostry śpiewały pieśni „Króluj nam 
Chryste” i „Z dawna Polski Ty Królową”.  

Dramaturgia tych wydarzeń mogłaby posłużyć jako kanwa 
filmu. Procesja sióstr przybyła do Domu Rekolekcyjnego, gdzie 
już były złożone ich rzeczy przywiezione z klasztoru. Część 
mebli i wyposażenia klasztornego złożono na podwórku, pod 
kasztanem, część złożono w piwnicach, część zaś umieszczono 
w budynkach gospodarczych. Siostry już 11 maja spakowały 
wszystkie swoje rzeczy przygotowując się do planowanego wy-
siedlenia. Jak wspomina siostra Dorota i Angela, żyjące uczest-
niczki tamtych dramatycznych wydarzeń, pomiędzy pierzyny  
i pościel schowano obrazy oraz przedmioty łatwo tłukące się. 
Tak przygotowane pakunki były w dniu wysiedlenia przewożo-
ne transportem szpitalnym do Domu Rekolekcyjnego. W po-
mieszczeniach klasztornych pozostały tylko puste ściany. 

Siostry po przybyciu do Domu Rekolekcyjnego w ciasnocie 
lokowały się na nocleg. Nie dla wszystkich starczyło miejsca  
w łóżkach. Spano na podłodze. Dom Rekolekcyjny od tamtego 
czasu do dnia dzisiejszego służy jako siedziba Zgromadzenia 
Sióstr. Siostra Alodia, bezpośredni żyjący świadek tamtych wy-
darzeń, opowiadała autorowi jak to siostry znalazły porzucony 
łom, którym wyłamano drzwi do klasztoru. Aby go wynieść 
poza teren szpitala przez obstawiona bramę szpitalną, owinięto 
go w stara mapę. Łom wyniosła siostra Mirosława, która była 
siostrą gospodarczą i w związku z pełnioną funkcją była ogólnie 
znana i dosyć swobodnie poruszała się po terenie szpitala. Łom 
został umieszczony w nowym lokum sióstr i był traktowany jak 
relikwia. Jak już wspomniałem o opisywanych wydarzeniach 
poinformowała świat rozgłośnia Wolna Europa. Był to przekaz 
pokazujący w negatywnym świetle walkę polskich władz komu-
nistycznych z kościołem. Prasa rządowa, aby zdeprecjonować 
kościół, w Dzienniku Zachodnim opublikowała dwa artykuły 
autorstwa Jolanty Skowrońskiej opisujące przepych pomiesz-
czeń klasztornych. Miało to na celu wywołanie negatywnych 
emocji materialnie ubogiego społeczeństwa polskiego w stosun-
ku do sióstr zakonnych i całego kościoła katolickiego. W przeję-
tym przez szpital klasztornym budynku, po przebudowie we-
wnętrznych pomieszczeń, utworzono 2 oddziały dla chorych 
(neurologia), szkołę Instruktorów Terapii Zajęciowej, Średnią 
Szkołę Pielęgniarską dla Pracujących i Szkołę Asystentek Pielę-
gniarskich. Na ostatnim piętrze nadal działał internat.  

W sali rekreacyjnej urządzono stołówkę zakładową, natomiast 
refektarz (stołówka sióstr) została zaadoptowana na salę gimna-
styczną. Znajdujące się w nim wspaniałe malowidła ścienne 
zostały przesłonięte dyktą, natomiast płaskorzeźbę przedstawia-
jącą Chrystusa wyciągającego ręce do chorych, nad głównym 
wejściem, zamurowano. O wyjątkowym cynizmie ówczesnych 
władz szpitala niech świadczy fakt, że w dzień po wysiedleniu 
wszystkie zakonnice pracujące w szpitalu musiały się zgłosić do 

Nowicjatki sióstr NMP 

Procesja sióstr NMP 
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 07.05.2021 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 16.04.2021 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki oraz „Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie (nr 

działki) i KW 

Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomo-

ści 

uwagi 

Działka nr 994/13 

wraz z budynkiem 
niemieszkalnym 

OP1G/-
00015236/8 

0,0461 ha 

Lewice 

(P) projektowana sieć wo-
dociągowa o przekroju 
Ø110 dla sieci tranzytowo 
– rozdzielczej i przyłączy 

(S) obszary zabudowy wsi 
z preferencją zabudowy 
związanej z rolnictwem 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudo-
wań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie 
melioracyjnym. Kształt działki korzystny, regu-
larny wielokąt, niweleta pozioma. Dojazd do 
działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie techniczne – wodociąg i energia 
elektryczna. Działka zabudowana budynkiem 
parterowym niemieszkalnym o powierzchni 
użytkowej 55,40 m2. Stopień zużycia funkcjo-
nalno – ekonomicznego wynosi 75%. 

25 500,00 zł  

+ VAT według 
obowiązującej 

stawki 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 

Działka nr 994/11 

KW nr OP1-
G/00028303/3 

0,0420 ha 

Lewice 

(P) projektowana sieć wo-
dociągowa o przekroju 
Ø110 dla sieci tranzytowo 
– rozdzielczej i przyłączy 

(S) obszary zabudowy wsi 
z preferencją zabudowy 
związanej z rolnictwem 

Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudo-
wań mieszkalnych, bezpośrednio przy rowie 
melioracyjnym. Kształt działki niekorzystny, 
nieregularny wielokąt, niweleta zróżnicowana, 
niewielką część działki stanowi skarpa. Działka 
częściowo porośnięta jest krzewami i drzewa-
mi. Dojazd do działki drogą gminną o na-
wierzchni asfaltowej. 

6 720,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podat-

ku VAT) 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego ograni-
czonego. 

pracy przy pielęgnacji chorych. Myślę, że podany wyżej opis 
działań represyjnych wobec sióstr zakonnych być może skłoni 
nas do refleksji do czego może doprowadzić brak tolerancji  
i poszanowania wobec innych, czyniony niejednokrotnie w myśl 
doktrynalnych przekonań politycznych, czy też interesów okre-
ślonych grup społecznych. 

dr Benedykt Pospiszyl 

Autor dziękuję siostrom zakonnym Alodi, Dorocie i Angeli, 
żyjącym uczestniczkom opisywanych wyżej dramatycznych 
wydarzeń, za cenne uzupełnienia tekstu artykułu. 



Informator Branicki  

10 

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz. 1990)  

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy nie-
licznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny 
wielokąt regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki porośnięte 
są dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do działek wą-
ską drogą utwardzoną kamieniem polnym. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w sie-

dzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – 

pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współ-
małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia 
woli drugiego małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nierucho-
mości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub 
na konto: Gmina Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 
0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, 
przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachun-
ku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty 
wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomo-
ści. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocz-
nie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 

umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki)  
i KW 

Pow.  
i położenie 

Przeznaczenie w planie 
(P)/studium (S) 

Termin 
przetargu 

Cena 

wywoławcza do  
przetargu 

Wadium 

/zł/ 
i termin wpłaty 

uwagi 

Działka nr 22/1 

OP1G/00015025/6 

Działka nr 24 

OP1G/00006731/2 

0,0712 ha 

Niekazanice 

0,2300 ha 

Niekazanice 

(S) RMM- obszary zabudo-
wy wsi z preferencją zabu-
dowy związanej z rolnic-
twem, R- obszary rolne 

18.05.2021 

godz. 10:00 

17 800,00 zł  

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

1800,00 zł 

wpłata do 
13.05.2021 r. 

Sprzedaż w formie 
przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

odwołuje IV przetarg ustny nieograniczony 

1. Oznaczenie nieruchomości według:  

− działka nr 22/1 o pow. 0,0712 ha opisana w KW OP1G/00015025/6 i działka 24 o pow. 0,2300 ha opisana  
w KW OP1G/00006731/2, położone w obrębie Niekazanice. 

2. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy nielicznych zabudowaniach mieszkalnych. Kształt działek korzystny 
wielokąt regularny, niweleta lekko pofalowana. Działki porośnięte są dziko rosnącymi krzewami i drzewami. Dojazd do 
działek wąską drogą utwardzoną kamieniem polnym. 

3. Cena wywoławcza: 17 800,00 zł. 

4. Wadium: 2 100,00 zł. 

5. Forma sprzedaży nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego.  

W związku z nieopublikowaniem ogłoszenia o przetargu na stronie BIP Gminy Branice, a jedynie zamieszczenia ogłoszenia  
w Informatorze Branickim nr 3/2021 Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 21 kwietnia 2021  

roku z godziny 10.00. 

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu. 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. 

Wójt Gminy Branice 
Sebastian Baca 
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O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka rolna o kształcie regularnego wielokąta. Dojazd drogą grunto-
wą, niweleta lekko pochyła. Sprzedaż z przeznaczeniem na użytkowanie rolni-
cze. Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzę-

du Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków 
wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka 
o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w 

terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice 
BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub  
w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się 
datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie 

wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości.  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub 
w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwoła-
niu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.  

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 

umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki )  
i KW 

Pow.  

i położenie 

Przeznaczenie 

w planie (P)/
studium (S) 

Termin 

przetargu 

Cena 

wywoławcza do 
przetargu 

Wadium 

/zł/ 
i termin wpłaty 

Uwagi 

Działka nr 568/4 

OP1G/00028303/3 

0,2600 ha 

Lewice 
(S) obszary 
rolne 

10.05.2021r. 

godz. 11:00 

15 000,00 zł 

(podlega zwolnieniu 
z podatku VAT) 

1 500,00 zł 

wpłata do  
05.05.2021 r. 

Sprzedaż w formie 

przetargu ustnego 

nieograniczonego. 

O G Ł O S Z E N I E 
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży: 

Opis: Działka zlokalizowana jest w pobliżu zabudowań mieszkalnych 
oraz bezpośrednio przy rowie melioracyjnym. Kształt działki niekorzystny, 
nieregularny wielokąt, niweleta pozioma, niewielką część działki stanowi 
skarpa. Działka częściowo porośnięta jest dziko rosnącymi krzewami i drze-
wami. Ze względu na kształt działki zabudowa jest ograniczona. Dojazd do 
działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – wodociąg  
i energia elektryczna. 

Przetarg w sprawie w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzę-

du Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (parter – pokój nr 3). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżon-
ków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego 
małżonka o  wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli  

w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmi-
na Branice BS Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na 
konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące 

położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zosta-
nie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub  
zamknięciu przetargu. 

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań. 
Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Jednocześnie informuje się, iż odstąpienie strony nabywającej od zawarcia 

umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu. 

Oznaczenie 

(nr działki )  

i KW 

Pow.  

i położenie 
Przeznaczenie w planie (P)/

studium (S) 
Termin prze-

targu 

Cena 

wywoławcza  

do przetargu 

Wadium 

/zł/ 

i termin wpłaty 
Uwagi 

Działka nr 994/6 

OP1G/00036897/2 

0,0342 ha 

Lewice 
(P) projektowana sieć wodocią-
gowa o przekroju Ø110 dla sieci 
tranzytowo – rozdzielczej i przy-
łączy 

10.05.2021r. 

godz. 10:00 

6 870,00 zł 

(podlega zwol-
nieniu z podatku 

VAT) 

700,00 zł 

wpłata do 
05.05.2021 r. 

Sprzedaż w for-
mie przetargu 
ustnego nieogra-
niczonego. 
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 W ostatnim numerze Informatora Branickiego ukazał się artykuł 

dotyczący Jubileuszu „Złotych Godów. Przez nasze niedopatrze-

nie została pominięta jedna z par Jubilatów, a mianowicie Pań-

stwo Wanda i Marian Szponder z Branic.  

 Za pomyłkę najmocniej przepraszamy i składamy najserdecz-

niejsze gratulacje i życzenia zdrowia, pomyślności i pogody 

ducha na kolejne lata. 

Koło Pszczelarzy Gminy Branice 
Teraźniejszy czas – czas epidemii nie jest dość łatwy dla 

wszelkiego rodzaju działalności. Ograniczenia spowodowane 
koronawirusem dotknęły niemal każdego z nas. Jednak mimo 
wszelkich przeciwności należy działać. Właśnie dlatego w mar-
cu bieżącego roku powstało Koło Pszczelarzy Gminy Branice.  
Z przyczyn niezależnych od nas nie mogliśmy spotkać się osobi-
ście na zebraniu. Jednak dzięki nowoczesnym technologiom  
i wideokonferencji udało się zawiązać koło oraz wyłonić preze-
sa, którym został Pan Piotr Enenkiel oraz jego zastępcę Pana 
Mateusza Koziurę.  

Nasze koło daje możliwość ubezpieczenia swojej pasieki oraz 
uzyskania profitów w postaci dotacji do sprzętu pasiecznego, 
leków czy syropów do zakarmiania naszych pszczelich rodzin. 
Chcielibyśmy również jako koło nawiązać współpracę ze wszel-
kimi osobami oraz instytucjami, którym nie jest obojętny los 
otaczającej nas przyrody. Pszczoły dają nam nie tylko pyszny 
miód, ale z mozołem zapylają wszystkie kwitnące rośliny, dzię-
ki czemu przyczyniają się do zwiększenia zebranych plonów  
w postaci nasion, warzyw i owoców. Zapylacze, takie jak 
pszczoły, są niemalże niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania ekosystemu. Dlatego w świadomości każdego pszczelarza 

jest poczucie bycia ekologiem i dbanie o środowisko, które nas 
otacza. Do naszego koła obecnie należy jedenaścioro pszczela-
rzy – nie tylko z Gminy Branice. Oczywiście w dowolnym mo-
mencie, każdy pszczelarz może do nas dołączyć. 

Serdecznie zapraszamy! 

Członkowie Koła Pszczelarzy Gminy Branice 

Sprostowanie 


